
Bij Dahua houden we van topsnelheid, hoge kwaliteit en teamwork. 
We laten ons dan ook inspireren door niets minder dan de Grand 
Prix Formule 1! Ook zo'n fan van Max Verstappen? Zorg dan dat je 
er volgend jaar bij bent in Spa-Francorchamps voor de Grand Prix 
van België.

Een weekend lang oorverdovend entertainment bij een van de 
mooiste circuits ter wereld. Te midden van de pittoreske bossen en 
valeien van het Belgische landschap kan je jouw favoriete coureurs 
door de bochten van dit legendarische parcours zien scheuren.

Dahua geeft twee maanden lang kaarten weg bij bestellingen van 
onze producten. Elke maand is er een nieuw beperkt aantal kaarten 
beschikbaar. Wees er snel bij, want op is op!

Ontvang 1 Silver weekend ticket bij een 
orderwaarde van €4000 aan Dahua producten

Ontvang 1 Bronze weekend ticket bij een 
orderwaarde van €2000 aan Dahua producten. 

Promotie geldig vanaf
1 oktober 2019 tot en met 1 december 2019

DAHUA EUROPE B.V.
NL Office: Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer,The Netherlands

BE Office: Industriepark-west 73, 9100 Sint-Niklaas, Belgium
Tel: +31 (0)85 071 57 00  |  Website: www.dahuasecurity.com/nl  |  Email: sales.benelux@dahuatech.com

S A M E N  M E T  O N Z E  P A R T N E R S

JUICHEN WIJ VOOR MAX VERSTAPPEN!

M E E R  I N F O R M AT I E

G P  B e l g i ë  2 8 - 3 0  A u g u s t u s  2 0 2 0



De promotie geldt enkel bij deelnemende, officiële Dahua distribiteurs. 

Kwalificatie dient door een deelnemende, officiële Dahua distribiteurs te worden bevestigd en dient aantoonbaar te zijn met een 
order(nummer). 

Er geldt een max. van 4 tickets per partner. Combinatie van Gold en Silver tickets is mogelijk.

Verschillende orders combineren is niet mogelijk om de waarde van € 2000 of € 4000 te bereiken. 

€ 2000 of € 4000 betreft netto orderwaarde aan Dahua (brand) producten.

De promotie geldt zolang de voorraad van tickets per maand strekt. op = op.

In oktober en november zullen er een gelijk aantal tickets beschikbaar zijn. Aantal kaarten beschikbaar is beperkt. De 
beschikbaarheid is op te vragen bij een deelnemende distribiteur.  

Orders dienen te worden geplaatst binnen de promotieperiode; 1 oktober 2019 tot en met 1 december 2019.

Tickets zullen worden toegestuurd door de betreffende distribiteur. 

Bij een Silver weekend ticket kan er geen verzoek worden gedaan voor een bepaalde tribune. 

Een weekend ticket is een toegangskaart voor op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2020. Het aantal dagen 
aanwezig kan zelf worden bepaald. 

Meer informatie over de GP van België is te vinden op de officiële Formule 1 kanalen. 

De algemene voorwaarden zijn op te vragen via een deelnemende distribiteur of via Dahua Europe B.V.

Vragen of opmerkingen over de promotie? Neem dan contact op met Dahua Europe B.V. via +31 (0)85 071 57 00 of met een 
betreffende distribiteur. 

Algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van spel- en typefouten. Dahua Europe B.V. behoudt zich het recht voor om de 
looptijd van de promotie aan te passen gedurende de promotieperiode.
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ALGEMENE VOORWAARDEN: 
• De promotie geldt enkel bij deelnemende, officiële Dahua distributeurs.
• Kwalificatie dient door een deelnemende, officiële Dahua distributeur te worden bevestigd en dient  

aantoonbaar te zijn met een order(nummer).
• Er geldt een max. van 4 tickets per partner. 
• Combinatie van Silver en Bronze tickets is mogelijk. 
• Verschillende orders combineren om de waarde van €2000 of €4000 te bereiken is niet mogelijk.
• €2000 of €4000 betreft netto orderwaarde aan Dahua (brand) producten.
• De promotie geldt zolang de voorraad van tickets per maand strekt. OP = OP.
• In oktober en november zullen er een gelijk aantal tickets beschikbaar zijn. Aantal kaarten beschikbaar is 

beperkt. De beschikbaarheid is op te vragen bij een deelnemende distributeur.
• Orders dienen te worden geplaatst binnen de promotieperiode: 1 oktober 2019 tot en met 1 december 2019.
• Tickets zullen worden toegestuurd door de betreffende distributeur.
• Bij een Silver weekendticket kan er geen verzoek worden gedaan voor een bepaalde tribune.
• Een weekend ticket is een toegangskaart voor vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2020. Het 

aantal dagen aanwezig kan zelf worden bepaald.
• Meer informatie over de GP van België is te vinden op de officiële Formule 1 kanalen.
• De algemene voorwaarden zijn op te vragen via een deelnemende distributeur of via Dahua Europe B.V.
• Vragen of opmerkingen over de promotie? Neem dan contact op met Dahua Europe B.V. via +31 (0)85 071 

57 00 of met een betreffende distributeur.
• Algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van spel- en typefouten. Dahua Europe B.V. behoudt zich 

het recht voor om de looptijd van de promotie aan te passen gedurende de promotieperiode. 


